
     

    

 

  



     

    

ভুলরভদদয াদথ মুদ্ধযত দদভুদয দফাভলযক জনাধাযণদক রক্ষ্যফস্তু 

কদয াভরায লযযাগত বফধতা – 

াযখ আফু আব্দুয যভান যঃ 
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আভাদদয াঠকদদয কাদে দথদক দমফ প্রশ্ন াই তায উত্তয প্রদাদনয জনয 

ইন্সাযায ভযাগালজন আভায াদথ  একলি লবলি দযকলিডিং কযায অলবভত 

ফযক্ত কদযদে। ফদেদয দফল প্রশ্ন কযা দযদে ভুলরভদদয াদথ মদু্ধযত 

দদভুদয দফাভলযক জনাধাযণদক রক্ষ্যফস্তু কদয াভরায লযযাগত 

বফধতা লনদয। লফলযলি লফভ্রালিয জাদর আচ্ছন্ন। 

 

অলধকন্তু ফতডভান ভদযয লজাদদ এিায গুরুত্ব  মৃ্পক্ততায কাযদন এ 

প্রদশ্নয উত্তদয কুযআন, ুন্নায আদরাদক এফিং যাুর (া), তাাঁয াাফী 

এফিং  যফলতডদত ভুজাললদনদদয লজাদদয লফলবন্ন কভডন্থা দথদক আলভ এই 

প্রফন্ধলি লরখলে। 

একই াদথ আভযা ফতডভান ভদয লজাদদয ফাস্তফতািা দদখফ এফিং এদত 

পর যায জনয দকান দ্ধলতদত মুদ্ধ োলরদয দনযা দযকায তা দদখায 

দেষ্টা কযফ। 

এ ফযাাদয িংলিষ্ট ভাআরা (লপক) গুদরায ায-িংদক্ষ্ আলভ তুদর 

ধযলে -  

স্করাযগণ দারুর াযদফয জনগনদক াভলযক এফিং দফাভলযক দরাক এ 

দু’বাদগ বাগ কদযদেন। াভলযক দরাকদদযদক রক্ষ্যফস্তু কদয াভরা কযা 

মাদফ কর স্করাযগন এই ফযাাদয একভত। অনযলদদক দফাভলযক 

দরাকজন এই ফযাাদয জলিরতায ৃলষ্ট কদযদে। 

নাযী এফিং লশুদদয ইচ্ছাকৃতবাদফ াভরায রক্ষ্যফস্তুদত লযণত কযা মাদফ 

না – এ ফযাাদয স্করাযগণ একভত। 



     

    

ফৃদ্ধ, কৃলক, ফযফাযী এফিং দাদদয ফযাাদয লক দদক্ষ্ দনযা মায এ 

ফযাদয স্করাযগদণয ভদধয ভতাথডকয আদে। 

লকন্তু মলদ নাযী, ফৃদ্ধ, কৃলক, ফযফাযী লকিংফা দাযা মলদ ভুলরভদদয লফদক্ষ্ 

মুদদ্ধ লক্তপ্রদযাগ কদয প্রতযক্ষ্বাদফ মুদ্ধ কদয, অথডননলতকবাদফ াাময 

কদয লকিংফা ভতাভত জ্ঞান কদয ফুলদ্ধলবলত্তক দকাদনা াাময প্রদান কদয- 

তদফ তাদদয উয াভরা কযা বফধ দয মায। 

াভলযক আয দফাভলযক দরাকজন মলদ একদত্র লভদ থাদক তদফ দখাদন 

াভরায ফযাাদয অনুভলত আদে মলদ নাযী, লশু,ফৃদ্ধ, কৃলক, ফযফাযী 

লকিংফা দা লনত দত াদয। তদফ ভদন যাখদত দফ এ াভরা দমন 

াভলযক দরাকদদয াদথ মদুদ্ধয লনযযদতই য। 

ভুলরভদদয দ্বাযা মুদ্ধাফস্থায দকান দফাভলযক দরাক মলদ লনত য তদফ 

এয দাযবায ভুলরভদদয উয ফতডাদফ না। এয জনয ভুলরভদদয দকাদনা 

ালস্ত দদযা মাদফ না, তযায দকাদনা যক্তণ দদযা রাগদফ না, এফিং 

আল্লাহ য দৃলষ্টদত এখাদন ভুলরভদদয দকাদনা া দনই। 

মলদ অলনচ্ছাকৃতবাদফ লকিংফা মুদ্ধাফস্থায বুরফত কাদপযদদয াদথ 

ভুলরভ ভাযা মায তদফ দম ভুলরভযা  এ তযায াদথ িংলিষ্ট তাদদয 

এজনয দকাদনা া দফ না লকন্তু কাপপাযা আদায কযদত দফ। এই 

কাপপাযা দার দু’ভা াভ ারন কযা অথফা লাি জন লভকীনদক 

খাযাদনা। যক্তণ আদায কযদত দফ লকনা এ ফযাাদয ভতাথডকয 

যদযদে। 

দফাভলযক দরাকজন মলদ মদুদ্ধ ফন্দী য তদফ তাদদয তযা কযা উলেত না। 

কাদপযযা আভাদদয নীলতভারা আভাদদয লফরুদদ্ধ আভাদদয লফদদ দপরায 

জনয ফযফায কযদফ-ইরাভ এই ুদমাগ দদয না। 

আদরভগণ মখন লজাদদয পদতাযা লদদফন, দ দক্ষ্দত্র েরভান লজাদ 

লফদফেনা কদয ভুলরভদদয লফজযদক ফভয অগ্রালধকায দদযা উলেত। 



     

    

দফাভলযক দরাকদদয তযায লনললদ্ধতায ফযাাদয লনদে কদযকলি ালদ 

উদ্ধৃত কযা র : 

 

উভায (যা) ফণডনা কদযন দম, যাুর (া) নাযী এফিং লশুদদয তযা কযদত 

লনদলধ কদযদেন। ফুখালয  ভুলরভ 

যাুরুল্লা(া) ফদরদেন, ‘ফৃদ্ধ, নাযী লকিংফা লশুদক তযা কদযানা। 

গ্রণদমাগয নদ  আফু দাউদ কতৃডক ফলণডত 

যাুরুল্লা (া) মদুদ্ধয এক লনত ভলরাদক দদখদত দদরন এফিং ফরদরন 

‘দ দতা দমাদ্ধা নয’। আফু দাউদ এফিং আর-ালকভ কতৃডক ফণডলত, ী। 

দমফ কাদপযযা ভুলরভদদয াদথ মুদ্ধাফস্থায আদে আভাদদয আদরভগণ 

তাদদযদক ‘ভুকালতরা’ এফিং ‘গাযদয ভুকালতরা’ লযবালা দদুিা ফযফায 

কদয আরাদা বাদগ বাগ কদয থাদকন  মায অনুফাদ কযদর দাাঁডায াভলযক 

আয দফাভলযক জনাধাযণ। কাদপযদদয নাযী এফিং লশুদদয 

ইচ্ছাকৃতবাদফ তযা কযা মাদফ না- এ ফযাাদয আদরভগদনয ইজভা আদে। 

তদফ এখাদন “ইচ্ছাকৃতবাদফ” এই ব্দলি ফযখযা কযা প্রদযাজন কাযণ 

এখাদন ফুঝায ঘািলত থাকায কাযদণ নানা ধযদণয লফভ্রালিয জন্ম দনয দমিা 

আজদক আভযা োযাদ রক্ষ্য কযলে। এখাদন দমিা ফুঝাদনা দযদে তা 

দরা তযায জনয নাযী এফিং লশুদদয আরাদা কদয দফদে দনযা মাদফ না; 

নাযী এফিং লশু মদুদ্ধ ফলন্দ দর তাদদয তযা কযা উলেত নয এফিং 

মুদ্ধাফস্থায  মলদ তাদদয াভলযক ফালনীদদয দথদক আরাদা কযা ম্ভফ 

য তদফ তা কযা উলেত। লকন্তু তায ভাদন এই না দম, ুরুল-নাযী-লশু 

ফাই একদত্র লভদ থাকদর  তাদদয উয াভরা ইরাদভ লনললদ্ধ। 

 

এই ধাযণা খুফই লফদজনক এফিং লজাদদয জনয ক্ষ্লতকয এফিং এই 

ফযাাদয তকড থাকা অতযি গুরুত্বুণড। ভুলরভদদয াদথ মুদ্ধযত 

কাদপযদদয ভাদঝ নাযী-লশু লভদ  আদে ফদর তাদদয উয াভরা কযা 



     

    

ফন্ধ কযা খুফই কলঠন কাজ মা ফতডভান লজাদদয ীভাদক খুফই িংকীণড কদয 

দপদর; একই  াদথ এবাদফ মুদ্ধ কযা অম্ভফ এফিং ত্রুদদয তুরনায 

ভুলরভযা অদনক অুলফধাজনক লযলস্থলতয ম্মুখীন দয  দড। 

ত্রুদক্ষ্য ফালডঘয আক্রভণ এফিং তাদদয য অফদযাধ কযা ম্পদকড 

আদরভদদয অলবভতভু দদখদর আভযা লফলযলি মথামথবাদফ ফুঝদত 

ক্ষ্ভ ফ। 

ফাযাত নাভক মুদ্ধ দ্ধলতঃ 

 

 যাুরুল্লা (া) এয ভদয ‘ফাযাত’ নাভক এক ধযদনয মদু্ধ দ্ধলত লের। 

এিা লের  যাদতয অন্ধকাদয ত্রুদক্ষ্য উয াভরা কযা। আক্রভণকাযীযা 

অতলকডতবাদফ ত্রুদদয ফালডঘদয লকিংফা তাফুদত াভরা  কযত এফিং 

রডাইদয লরপ্ত ত। এ কাযদণ ঘদয লকিংফা তাফুদত অফস্থানযত নাযী-ুরুল- 

লশু লনলফডদদল লনত ত কাযণ এয ভাদঝ নাযী-ুরুল-লশু াথডকয কযা 

খুফই কলঠন। এখন, এ ধযদণয মুদ্ধ লক ইরাভ অনুদভাদন কদয? ‘ফাযাত’ 

মুদদ্ধ নাযী-লশুযা দম াভরায লকায দচ্ছ এ ফযাদয যাুরুল্লা(া) দক 

লজজ্ঞাা কযা দযলের। একলি ল ফণডনায যাুরলু্লা াল্লাল্লাহু 

আরাইল যাাল্লাভ ফদরন “তাযা তাদদযই অিবুডক্ত”। 

অথডাৎ তযায অনুভলতয ফযাাদয মুদ্ধযত ুরুলদদয উয দম হুকুভ তাদদয 

দক্ষ্দত্র অনরুূ। যাুরুল্লা (া) তাাঁয াাফীদদয এই ধযদনয মদুদ্ধয 

অনুভলত প্রদান কদযদেন দমখাদন ুদযা লযফাযই লনত দচ্ছ। 

ারাভা(যা) ফদরদেন 'আলভ লনদজ নযলি লযফাদযয কর দরাকদক তযা 

কদযলে।' ভু'লজভ আর-তাফাযালন 

ইভাভ আভদদক ‘ফাযাত’ এয ফযাাদয লজজ্ঞাা কযা দযলের। লতলন 

ফদরন এফিং দযাভানদদয লফরুদদ্ধ ফাযাত োডা লক দকাদনা মুদ্ধ দযলের?’ 

আর-ভুগলন, ইফনু আর-কুদাভা 



     

    

অথডযৎ ইভাভ আভদ শুধু ফাযাত এয ভথডন কযদেন শুধু তাই নয,লতলন 

আয ফরদেন দম ভুলরভযা দযাভানদদয লফরুদদ্ধ মদুদ্ধ  প্রায দম 

দ্ধলত  অফরম্বন কদযদে তা র ‘ফাযাত’। 

দম দদগুদরা আজ ভুলরভদদয াদথ মুদ্ধাফস্থায 

আদে  দখানকায  দকাদনা জনফহুর এরাকায দফাভা লনদক্ষ্ লকিংফা 

লফদফাযণ আয ‘ফাযাত’ এয ভাদঝ কামডত দকান াথডকয দনই। 

 

দমভলন বাদফ াাফাযা এফিং যফতডীদত তাাঁদদয অনুাযীদদয জনয নাযী-

ুরুল-লশু আরাদা কযদত না াযা দত্ত এই ‘ফাযাত’ মুদদ্ধয অনুভলত 

লের তদফ দকন আভযা কাদপযদদয (ভুলরভদদয াদথ মদু্ধযত) দদদয 

দকান জনফহুর এরাকায দফাভা লনদক্ষ্  লনললদ্ধ কযফ? ‘ফাযাত’ এয 

ফযাাদয স্করাযগদণয ইজভা (ঐকযভত) থাকায লফলযলি আভযা ইভাভ 

আভদদয আদযকলি ফক্তফয দথদক জানদত ালয। 

ইভাভ আভদ ফদরন  আভযা এভন কাদযা কথা জালননা লমলন ’ফাযাত’ দক 

লনরুৎালত কদযদেন’। (আর-ভুগলন, ইফনু আর-কুদাভা) 

 

মুদদ্ধ ফযফহৃত লভনজাক (প্রােীন লভাইর) 

আভাদদয আদরােনায াদথ িংলিষ্ট আদযকলি উদাযণ দরা মদুদ্ধ ফযফহৃত 

লভনজাক (বাযী াথয লনদক্ষ্দয  মুদ্ধাস্ত্রলফদল) মা কাদপযদদয দয 

াভরায জনয ফযফহৃত ত। লযা ফনডনাকাযী আদরভগণ উদল্লখ কদযদেন 

দম যাুরুল্লা (া) তালযদপ (তালযদপ প্রেীয লদদয দঘযা েকীপ আক্রভদনয 

ভয) , লভনমাক ফযফায কদযলেদরন এফিং আভয ইফদন আ(যা) 

  লভদযয আদরক্সালিযায  মুদদ্ধয ভয এিা ফযফায কদযন। গুরলতয 

লনলক্ষ্প্ত ফস্তু(ফড ফড াথয ফা আগুদনয দগারা লকিংফা অনয দকান ফস্তু) 

নগযীদত আঘাত াদন এফিং এদত নাযী-ুরুল লকিংফা লশুদদয আরাদা 



     

    

কযায দকাদনা ুদমাগ থাদক  না। ত্রুদদয লফদক্ষ্ এ ধযদনয গুরলত 

ফযফাদযয ফযাদয ইফদন রুদদয একলি ফাকয দ্বাযা াযভদভড দ াঁোদনা 

মায। 

ক। ইফদন রুদ ফদরন,  এই ফযাাদয আদরভগদণয  ইজভা আদে দম 

কাদপযদদয দুদগড গুরলত লদদয আক্রভন কযা বফধ মলদ তাদদয  ভাদঝ নাযী 

–লশু থাকুক লকিংফা না থাকুক। কাযণ আভাদদয লনকি দালরর আদে 

দমখান দথদক জানদত ালয যাুর (া) তালযদপ কাদপযদদয লফরুদদ্ধ 

গুরলত ফযফায কদযলেদরন।  লফদাযাত আর-ভুজতালদ। 

খ। ইভাভ া’লপ ফদরন “ আভাদদয কাদে ফণডনা আদে দম  যাুরুল্লা(া) 

তালযদপ গুরলত ফযফায কদযদেন। তাই নাযী-লশু তাদদয াদথ অফস্থান 

কযদে ফদর আক্রভণ কযায ফযাাদয মলদ লনদলধাজ্ঞা থাকত তদফ যাুর 

(া) তা জানাদতন। তালযদপয এই ফণডনা অনযানয ফণডনাগুদরা 

এখন  বাদরাবাদফ িংযলক্ষ্ত আদে মা যাুর (া) এয ুন্না এফিং 

লযা  দথদক কদরই জাদন। যাুরুল্লা(া) এয াাফাগণ এফিং তাাঁদদয 

অনুাযীযা আভাদদয আদগ দথদকই কাদপযদদয দুদগড আক্রভন কযদত 

এিা ফযফায কদযদেন। এযকভ দকান ফণডনা আভাদদয কাদে দনই মা প্রভাণ 

কদয দম তাাঁযা নাযী-লশু লকিংফা অনয দম দকউ মাদদয াধাযণত তযা কযা 

উলেত নয তাদদয অফস্থান কযায কাযদণ  গুরলত  লকিংফা  অনয দকান যকভ 

অস্ত্র লদদয নগয-দুগড আক্রভণ কযা ফন্ধ কদযদেন । আর-উম্ম 

গ। ইভাভ আর ভাউযাযলদ ফদরনঃ নাযী-লশুদদয তযায ফযাদয 

যাুরুল্লা(া) এয দম লনদলধাজ্ঞা যদযদে তা মদুদ্ধ ফন্দীদদয দক্ষ্দত্র প্রদযাগ 

দফ কাযন এযা মদুদ্ধ প্রাপ্ত ম্পদ(গনীভা, booty)। লকন্তু মখন এই নাযী-

লশু মুদ্ধযত এরাকায(মদুদ্ধয ভযদাদন)  অফস্থান কদয তদফ তাদদয 

ুরুলদদয াদথ তাদদয উদয াভরা কযা মাদফ কাযণ মদুদ্ধয ভযদাদন এ 

ধযদনয আক্রভণ অনুদভালদত। তাই প্রদযাজদন এই ধযদনয গুরলত 



     

    

দফাভলযক দরাকদদয দক্ষ্দত্র ফযফায কযা মাদফ ফদর আদরভগণ 

ফদরদেন। ইভাভ ালপ ফদরদেন দম মলদ ভুলরভযা দদুগডয লকিংফা য দথদক 

দফ দূযদত্ব অফস্থান কদয তদফ তাদদয শুধু দুদগডয প্রােীদয াথয লকিংফা 

আগুদনয দগারা লনদক্ষ্ কযা উলেত; কাদপযদদয ফালডঘদযয উদয নয। 

তদফ, মলদ প্রােীদযয কাোকালে েদর আদ তখন  তাদদয ফালডঘদযয উয 

রক্ষ্য কদয লনদক্ষ্ কযা মাদফ। ‘ফাযাত’ এয ভত  এই গুরলতয ফযফাদযয 

দক্ষ্দত্র দফাভলযক দরাকদদয জীফন ক্ষ্লতয ম্মুখীন য। গুরলত দম 

দগারা লনদক্ষ্ কদয তা ুলনলদডষ্ট রক্ষ্যদবদী দকাদনা অস্ত্র না তাই 

ভুলরভদদয াদথ মদু্ধযত জালতভুদয দয দফাভা লফদফাযণ লকিংফা 

লনদক্ষ্ কযায াদথ এয দকাদনা াথডকয দনই। 

তাই উদযাক্ত দুলি দালরর দথদক এিা লযস্কায দম, ভুলরভদদয াদথ 

মুদ্ধযত দদদয জনাধাযদনয উয ভুলরভদদয দফাভা 

লফদফাযণ,  যাইদপর ফা ফন্দুক লকিংফা অনয দকাদনা উাদয াভরা কযা 

জাদযজ মলদ তা তাদদয দফাভলযক দরাকদদয ভৃতুযয কাযণ দাক না 

দকন। 

লজাদদক লনলিয কদয দদযায ঝুাঁলক 

রক্ষ্য কযদফন, ‘ত্রুযা আভাদদয াদথ দম আেযণ কযদফ আভযা দ 

আেযন কযফ’, এই ফযাাদয এখদনা আলভ দকান  দালরর  উস্থান 

কলযলন। লিভা লফশ্ব ভুলরভদদয উয দম াভরা োলরদযদে এই দালরর 

লনদয আদর তাদদয  জনাধাযদনয দক্ষ্ মাযা আজ তকড কযদে তাদদয 

কথা ফরায দকাদনা ুদমাগই থাকদফ না। ভূর দালররগুদরায লদদক নজয 

দদযা গুরুত্বূণড দমগুদরায উয লবলত্ত কদয আভাদদয ভূরধাযায 

(ক্লালকার, ুদফডয) আদরভগণ লজাদদয ফযাাদয পদতাযা  প্রদান 

কদযদেন তদফই আভযা ফুঝদত াযফ ফতডভান ভদযয আদরভদদয তুরনায 

দকন তাযা লবন্ন উিংাদয এদ উনীত দযলেদরন। 



     

    

ক। ইভাভ আফু জাকালযযা আর আনালয ফদরনঃ কাদপযদদয দুগড 

আক্রভদণয উদেদয গুরলত ফযফায কযা মাদফ মলদ তা দফাভলযক 

দরাকদদয উয আঘাত াদন দমন তাযা লজাদদক থভদক  লদদত 

এদদয(দফাভলযক) ফযফায কযদত না াদয অথফা তাদদয(দফাভলযক) 

লদদয দুগড যক্ষ্ায েরোতুযী কযদত না াদয। আনা আর-ভাতালরফ 

খ। ইভাভ নফফী ফদরন, দকান য লকিংফা দদুগড মলদ দকাদনা ভুলরভ, 

ভুলরভ মুদ্ধফন্দী, ফযফাযী, লকিংফা ালি েুলক্তফদ্ধ কাদপয থাদক লকিংফা 

উদয উলল্ললখতদদয দকাদনা দর থাদক তদফ দখাদন গুরলত লকিংফা অনুরূ 

দকাদনা লকেু লদদয লক আঘাত ানা মাদফ? লপকদয ভামাফভু এ ফযাদয 

কদযকলি ভত লদদযদে। 

প্রথভত, মলদ তাদদয আক্রভণ কযায প্রদযাজন না য তদফ এ ফযাাদয 

লক্তারী ভত দচ্ছ  আক্রভণ না কযা। তদফ, তা লনললদ্ধ কযা য লন। এয 

কাযণ র অলফশ্বাীদদয ভদধয একজন ভুলরভ থাকায কাযদন দমন লজাদ 

দথদভ না মায। মলদ দকাদনা ক্ষ্য-ক্ষ্লতয আঙ্কা থাদক অথফা তাদদয 

দুদগড  প্রদফদয অনয দকান উায না থাদক তদফ লনঃদন্দদ  তাদদয উয 

আক্রভন কযা বফধ। 

ভাজাদফয লদ্বতীয ভত অনুমাযী দকান ধযদনয প্রদযাজনীযতা লফদফেনা 

কযায দযকায দনই। মলদ তাদদয আক্রভদনয পদর দকান ভুলরভ ভাযা 

মাযায আঙ্কা থাদক তদফ তাদদয আক্রভন কযা উলেত দফ না, আয 

আঙ্কা  না থাকদর  দখাদন দইুলি ভত আদে। 

তৃতীয ভত মা আর-ালভর এয দরখক উদল্লখ কদযদেন তা র মলদ 

দখাদন ভুলরভদদয িংখযা তাদদয ভান য  তদফ তাদদয আক্রভন কযা 

আভাদদয উলেত দফ না। লকন্তু ভুলরভদদয িংখযা মলদ কভ য তদফ আভযা 

তাদদয আক্রভন কযদত াযফ, কাযণ দদক্ষ্দত্র লিংবাগ ক্ষ্লত 

ভুলরভদদয দফ না। 



     

    

এ ফযাাদয ভাজাদফয অফস্থান মা আর-ভুখতাায এ উদল্লখ কযা আদে 

তা র, তাদদয আক্রভন কযা বফধ মলদ দখানকায ভুলরভদদয ক্ষ্লত য, 

কাযণ আভাদদয দক্ষ্য ভুলরভদদয লফত্রতা দখানকায ভুলরভদদয দেদয 

দফল। মলদ দকান ভুলরভ লনত য তদফ দ ীদ দফ। যাদাত আর-

তালরলফন 

গ। ইভাভ ইফদন কুদাভা আর ভাক্বলদল :'মলদ তাযা (ত্রুযা) মুদদ্ধ নাযী 

লশু ফা অনয কাউদক তাদদয ঢার লদদফ ফযফায কদয তদফ দমাদ্ধাদদয 

ভাযায উদেদয তাদদয রক্ষ্য কদয আঘাত কযা বফধ। এয কাযণ যাূর 

(াঃ) তাদদয ভদধয নাযী-লশু থাকা দে গুরলত ফযফায কদযলেদরন। 

এয কাযণ র, মলদ এই কাযদণ ভুলরভযা তাদদয আক্রভন না কদয তদফ 

তা লজাদদ ভযায ৃলষ্ট কযদফ। কাযণ, ত্রুযা মখনই ভুলরভদদয হুভলকয 

ম্মুখীন দফ তখনই তাযা এইিাদক ঢার লদদফ ফযফায কযদফ। মদুদ্ধয 

ভদয দমদকাদনা ভহূুদতডই আঘাত কযা বফধ।মদু্ধ েরাকারীন ভদযয জনযই 

অদক্ষ্া কযদত দফ এভন দকাদনা কথা দনই। যাূর () আঘাত ানায 

ভয মুদ্ধ শুরু যায অদক্ষ্ায ফদ থাদকনলন। আর-ায আর-কালফয 

ইভাভ ইফদন কুদাভা আর ভাক্বলদল আয ফদরন, 'আরী ইফদন আলফ 

তালরফ দত ফলণডত আদে দম, যাূর(াঃ) আত-তাইদপয অলধফাীদদয 

লফরুদদ্ধ গুরলত ফযফায কদযলেদরন।ত্রুদক ালন লদদয বালদয দদযায 

দক রলি একই ধাাঁদেয। মলদ তাদদয ভাদঝ ভুলরভ অলধফাী থাদক 

এফিং  একর দক র ফযফায না কদযই জযরাব কযা মায তদফ দগুদরা 

ফযফায না কযাই উলেত দফ। কাযণ এদত অপ্রদযাজনীয যক্তাত দফ। 

লকন্তু মলদ এই দক র গুদরা োডা জযরাব কযা না মায দদক্ষ্দত্র একর 

দক র ফযফায কযা বফধ। কাযণ এগুদরাদক লনদলধ কযদর তা 

প্রকাযািদয লজাদদকই লনলিয কদয লদদফ।' আর-কালপ 



     

    

লজাদ োলরদয মাযায ফযাাযলি দম অনযানয লফলযগুদরায দেদয দফী 

গুরুত্বূণড তা তুদর ধযায জনযই আভাদদয প্রাথলভক মুদগয আদরভদদয লকেু 

উদ্ধৃলত তুদর ধযা দরা। এয ভাধযদভ এ প্রভালণত য দম, দম কর লফলয 

লজাদদক লনলিয কদয দদযায ঝুাঁলকয ম্মুখীন কদয তায ফলকেুই যলত 

দয মাদফ। অদনক আধুলনক আদরভযা লকেু অলযফতডনীয নীলতভারায 

অফতাযণা কদযদেন মা অনুযণ কযদত দগদর লজাদ প্রায অম্ভফ দয 

ডদফ লকিংফা ভুলরভদদয লফরুদদ্ধ মদুদ্ধ লরপ্ত নীলত বনলতকতাীন ত্রুদদয 

লফদক্ষ্ ভুলরভযা অুলফধাজনক অফস্থাদনয ভদুখাভুলখ দফ। 

লজাদদয ফযাাদয ফতডভানকাদরয ‘আদরভ’দদয লকেু লনদলধাজ্ঞা লনম্নরুঃ 

যাজা ফা দপ্রলদিদেয/ খলরপায লনদদড োডা লজাদ কযা মাদফ না। 

আত্মঘাতী াভরা বফধ না। 

অলফশ্বাী নাযী-লশুয ভৃতুযয কাযণ দত াদয এভন কর অলবমান 

অনফধ। 

প্রথভ লনদলধাজ্ঞালিই লজাদ থালভদয দদযায জনয মদথষ্ট। কাযণ 

ফতডভানকাদরয দকাদনা যাজা ফা যাষ্ট্রলত (মাযা লনদজযাই ভুযতাদ) 

লজাদদয অনুভলত লদদফ না। তাযা শুধ ু দকর মুদদ্ধয অনুভলত লদদফ 

দমগুদরা তাদদয লনযাত্তা লদদফ এফিং তাদদয ফযলক্তগতবাদফ রাবফান 

কযদফ। আল্লাহ য যাস্তায, ইরাদভয উন্নলতয জনয লকিংফা ভুলরভদদয 

প্রলতযক্ষ্ায জনয মদুদ্ধয ফযাাদয তাযা খুফ একিা আগ্রী নয। ফালক দুদিা 

লনদলধাজ্ঞা এখনকায ভুজালদীনদদয জনয ম্ভাফয অলধকািং দক রদকই 

অনফধ কদয দদয। 

ইভান ইফনু রুদ ফদরন দম, নাযী-লশুয উলস্থলত লনলফডদদল ত্রুয দুদগড 

গুরলত ফযফায কযায ফযাাদয লপকাস্ত্রলফদদদয ভদধয ইজভা যদযদে। 

ইভাভ আর-ালপ ফদরন,' এিাই ভুলরভদদয এফিং ভুাম্মাদ () এয 

াালফদদয অনুৃত ন্থা লের। কালপযদদয দুগড আক্রভদণয ফযাাদয এভন 



     

    

দকাদনা ফণডনা াযা মায না দমখাদন নাযী-লশু ফা অনয কাদযা লনত 

যা দঠকাদত গুরলত ফা এ ধযদনয অস্ত্র ফযফায কযা লনদলধ কযা দযদে। 

ইভাভ আভাদ ফদরদেন, ‘দযাভানদদয লফরুদদ্ধ মুদ্ধ ফাযাত োডা আয কী?' 

অলনচ্ছাকৃতবাদফ নাযী-লশু ভাযা দগদর কালপযদদয বূলভ আক্রভদণয 

দক্ষ্দত্র যাূর () এয দক র এভনই লের। খুরাপাদয যাললদন, উভাইয, 

আব্বাীয এফিং  আইযুযফী খলরপা, দেইদনয ভুলরভ এফিং ভাভরুকযা 

দযাভানদদয াদথ মদুদ্ধ এই দক র অফরম্বন কযত। উভালনযা 

কালপযদদয য-নগয অফদযাদধয ভয এই ন্থা কাদজ রাগাত। 

তাদর কীবাদফ আভযা ১৪০০ ফেদযয মদু্ধ দক র জানারা লদদয েুাঁদড 

দপদর আজদকয মুদগ লজাদদয নতুন লনযভ ফানাদত ালয? ভুলরভযা মা 

কদযলন তা দরা তাযা ইচ্ছাকৃতবাদফ ফা আত্মভডণ কযায য ফন্দী 

অফস্থায তাদদয তযা কদযলন। 

এই লফলদয লযস্কায ধাযণা যাখা এই মদুগ খুফই গুরুত্বূণড। কাযণ, 

দফাভলযক দরাদকয ভৃতুয দঠকাদত দগদর অদনক দক্ষ্দত্রই ম্ভাফয রদক্ষ্য 

আক্রভণ োরাদনা ফন্ধ দয মাদফ। আয শুধুভাত্র ুযলক্ষ্ত াভলযক রদক্ষ্য 

আক্রভণ কযািা আভাদদয ভুজালদীন বাইদদয ভযায দপদর লদদফ। 

প্রভাণ অনুমাযী দম কর মুদ্ধ দক র বফধঃ 

ভুলরভদদয াদথ মদুদ্ধ লরপ্ত দদভূদয ঘনফলতূণড এরাকায লফদফাযক 

ফযফায কযা বফধ। লফদফাযক দ্রদফযয প্রবাফ গুরলতয াদথ তুরনীয। 

গুরলত লদদয দোাঁডা লভাইরগুদরা লের প্রধানত াথয। এই াথদযয 

আঘাদত ফা এয লফলক্ষ্প্ত অিংদয আঘাদত ত্রুযা আক্রাি ত। 

কখদনা কখদনা গুরলতয লভাইর লাদফ দায দাদথড ূণড াত্র ফযফায 

কযা ত মা ত্রুদদয আগুদন ুলডদয ভাযত। লকেু িংখযক আদরভ 

লফদফাযক এয ফযফায দক ত্রুয লফরুদদ্ধ আগুদনয ফযফাদযয ভতুরয 

ফদরদেন, লকন্তু তা ুদযাুলয লঠক নয।  [১৪] আদরভযা এই দলরর 



     

    

ফযফায কযদেন দম যাুর() আগুন লদদয ত্রুদক ালস্ত দদযা লনদলধ 

কদযদেন। (ী) 

এিা তয দম লফদফাযক প্রেুয তা উৎন্ন কদয তদফ দফলযবাগ ভৃতুযই 

য দোডা াথদযয লফলক্ষ্প্ত অিং এফিং লফদফাযদনয কম্পদন। লফদফাযদণয 

তাদয পদর ফদেদয কভ িংখযক ভানুল তাত য। প্রায ফ 

লফদফাযদকয দক্ষ্দত্র একই ঘিনা ঘদি। ভৃতুযয কাযণ তা দাক লকিংফা 

দোডা াথদযয লফলক্ষ্প্ত অিং দাক আইনগত লদক দথদক লফদফাযক এয 

ফযফায গুরলত ফযফাদযয অনুরূ। 

লফলবন্ন অাদযাদন আদেযাস্ত্র ফযাফাদযয অনুভলত যদযদে দমভনিা ভুম্বাই 

াভরায ফযফায কযা দযলের াধাযণ জনগনদক রক্ষ্য কদয। এলি উদয 

আদরালেত ফাযাত দক দরয অনুরু। দম গুলর কযদফ দ বীদডয ভদধয 

এদরাাতালড বাদফ গুলর কযদত াযদফ তদফ রক্ষ্য মলদ লযস্কায থাদক 

অফযই তাদক নাযী এফিং লশু তযা এলডদয দমদত দফ। 

জনফহুর স্থান গুদরাদত লফলাক্ত গযা লকিংফা যাাযলনক দাথড এফিং 

ফাদযারলজকার অস্ত্র ফযফাদযয অনদুভাদন যদযদে এফিং ত্রুয লফরুদদ্ধ 

ফযাক কামডকালযতায লফদফেনায এদদয ফযফাদযয দক্ষ্ দজায ভথডন 

দদযা দযদে। 

এই ধযদনয অস্ত্র ফযফাদযয গুরুত্ব এফিং অনুদভাদনদমাগযতায উয লবলত্ত 

কদয  ূফডফতডী আদরভগণযা মা ফদরদেনঃ 

ানাপী ভামাদফয ভতঃ 

ইভাভ আর-াযখাল ায-আর-াযযার কালফয দথদক ভুাম্মদ ইফন 

আর-াান এয একলি উদ্ধৃলত দদনঃ আগুন লদদয অলফশ্বাীদদয বফন 

ুলডদয দপরা,তাদদযদক ালন লদদয বালদয দদযা,তাদদয ালনদত যক্ত 

ফজডয এফিং লফল লভাদনা মতক্ষ্ন মডি না ালন দূললত দচ্ছ -এফ 

ভুলরভদদয জনয অনুদভালদত। কাযণ আল্লা আভাদদয আদদ কদযদেন 



     

    

তাদদয কাফু কযদত এফিং তাদদয লক্তভত্তাদক অকামডকয কদয লদদত । 

এমাফৎ মদুদ্ধয মত গুদরা দক দরয কথা ফরা র এয ফ গুদরাই তাদদয 

দক দুফডর কদয তুরদফ এফিং এয পদর আল্লায আদদ ালরত দফ এফিং 

আল্লা দক অভানয কযা দফনা। এই ফ দক র ত্রুদক ক্ষ্লতগ্রস্ত কযদফ 

এফিং এগুদরা র ুযস্কায প্রালপ্তয একিা উায। 

 

আল্লাহ  ফদরন, ' তাদদয এভন দদক্ষ্ মা কাদপযদদয ভদন দক্রাদধয কাযণ 

য আয ত্রুদদয ক্ষ্ দথদক তাযা মা লকেু প্রাপ্ত য-তায প্রদতযকলিয 

লযফদতড তাদদয জনয লরলখত দয দনক আভর।'[৯:১২০] 

দকাদনা ভুলরভ ফলন্দ , ালি েুলক্তদত আফদ্ধ দকাদনা জালতয নাগলযক, 

নাযী-লশু-ফৃদ্ধ দকউ আদে এিা জানা থাকায দয উদয ফলণডত দকাদনা 

দ্ধলতই লনললদ্ধ দয মায না। কাযণ এদক্ষ্দত্র একই াদথ তাদদয ক্ষ্য-

ক্ষ্লত এডাদনা এফিং কালপযদদয অফদলভত কযায লনদদড ারন কযা ম্ভফ 

নয। আয মা এডাদনা ম্ভফ নয তা ভাপ কদয দদযা দফ। 

ভালরলক ভামাদফয ভতঃ 

ইভাভ ইফনু পাযহুন ফদরন, 'ত্রুদক কর উাদয দভাকালফরা কযদত 

দফ।  তাদদয দথদক ক্ষ্লতয আঙ্কা থাকদর মলদ অনয দকাদনা উায না 

থাদক তদফ  আগুন লদদয দর দভাকালফরা কযদত দফ। তাদদয দথদক 

ক্ষ্লতয আঙ্কা না থাকদর দদক্ষ্দত্র দুলি ভত যদযদে। তদফ দবতদয 

ভুলরভযা থাকদর তাদদয জাাজ এফিং দুগড গুরলত লদদয আঘাত কযা 

আভাদদয জনয বফধ।এফিং এ ফযাাদয তদকডয দকাদনা অফকা দনই। 

(তাফলযাত আর-হুকাভ) 

ইভাভ আর-খাযল ফদরন, ' আভাদদয দাযাত গ্রণ না কযদর ম্ভাফয 

কর উাদয ত্রুয দভাকালফরা কযা বফধ। তাদদয ালন যফযা আিদক 

লদদয তৃষ্ণায দভদয দপরা, ালনয দতাদড িুলফদয দদযা, তদরাযায, েুলয 



     

    

লদদয আঘাত কদয লকিংফা গুরলত এফিং অনযানয অস্ত্র লদদয দভদয দপরা 

বফধ।' (ায খালরর) 

াদপযী ভামাদফয ভতঃ 

ইভাভ আর-াপ'ঈ ফদরন, 'ত্রুক্ষ্ াাড, দুগড, লগলযখাত, লকিংফা 

কাাঁিামুক্ত গাদেয লনদে ফা অনয দকাদনা আশ্রয গ্রণ কযদর তাদদয গুরলত, 

আগুন, লফদে, া এফিং ক্ষ্লতকাযক ফলকেু লদদযই আঘাত কযা বফধ। 

তাদদয িুলফদয ভাযায উদেদয ফা কাদায আিদক দপরায উদেদয ালনয 

দরাদত বালদয দদযা বফধ। দখাদন নাযী-লশু ফা ধভডীয মাজদকযা 

থাকুক ফা না থাকুক এদত লকেু আদ মায না। কাযণ, দই বূলভ ইরাভ 

দ্বাযা ুযলক্ষ্ত নয ফা ইরাদভয াদথ দকাদনা েুলক্তদত আফদ্ধ নয। তাদদয 

পদরয গাে এফিং অনযানয ফৃক্ষ্, ফালডঘয এফিং তাদদয ভালরকানাধীন জড 

দমদকাদনা ফস্তুই ধ্বিং কযা অনদুভালদত। (আর-উম্ম) 

 

ইভাভ আর ভাযালদডঃ যাূর(াঃ) ভক্কা লফজদযয য আত-তাইপ 

অফদযাধ কযায ভয গুরলত ফযফায কদযলেদরন। ত্রুদদয অতকড 

অফস্থায তাদদয উয(তাযা দম কর য ফা গ্রাদভ থাদক) অতলকডদত 

াভরা কযায অনুভলত আদে দমভনিা যাূর(াঃ) কদযলেদরন ফালনযার 

ভুস্তারাকদদয লফরুদদ্ধ। ত্রুদদয উয যাদতয দফরায াভরা কযা, তাদদয 

ফালডঘয জ্বালরদয দদযা, তাদদয লদদক আগুন লনদক্ষ্ কযা,া এফিং লফো 

লনদক্ষ্ কযা বফধ। তাদদযদক লবতদয দযদখ তাদদয ফালড ঘয ধ্বিং কদয 

দপরা, ালনয দতাদড বালদয দদযা,তাদদয ালনয যফযা ফন্ধ কদয 

দদযা, এফিং মা মা তাদদয ধ্বিংদয কাযণ দত াদয তায ফই কযায 

অনুভলত যদযদে। তাদদয উয ধ্বিংমজ্ঞ োলরদয দমদত দফ এদত যত 

তাদদয নাযী  লশুদদয ভৃতুয দত াদয তদফ শুধু এ দথদক লফযত থাকদত 



     

    

লগদয অথডাৎ শুধুভাত্র এই কাযদণ তাদদয উয আক্রভণ োরাদনা ফন্ধ কযা 

মাদফনা। 

এয কাযণ র যাূর(াঃ) নাযী এফিং লশুদদয কাযদণ ফলন ভুস্তারাক 

অথফা আর-তাদযপ এয উয আক্রভণ লযোরান ফন্ধ যাদখনলন। তদফ 

যাূর(াঃ) নাযী এফিং লশুদদয দক ইচ্ছাকৃত বাদফ তযায কযায লনদদড 

দদনলন। নাযী এফিং লশুদদয গলণভদতয ভার লদদফ াযা দগদর তযা 

কযা মাদফনা। শুধুভাত্র মখন তাযা দারুর-াযদফ ফফা কযদফ তখন 

তাদদয লদদক রক্ষ্য কদয আক্রভণ কযা ারার এফিং তাদদয দক্ষ্দত্র 

ুরুলদদয ভদতা একই লনযভ প্রদমাজয দফ।  (আর-ার আর-কালফয) 

াম্বরী ভামাদফয ভতঃ 

ইভাভ আর-ফাহুলত ফদরন, তাদদযদক (কালপযদদয) আগুন, া, লফদে, 

গুরলত লদদয আঘাত কযা, ুডঙ্গ দধাাঁযায ূণড কযা, ফনযায দতাদড িুলফদয 

দদযা এফিং তাদদয দুগড  ফালডঘয ধ্বিং কযা বফধ। তদফ আগুন ফযফায 

না কদযই তাদদয াযাদনা দগদর আগুন ফযফায দথদক লফযত থাকা উলেত। 

(কাপ আর- লক্বনা) 

ইভাভ আর-াকালন ফদরন, আল্লা অলফশ্বাীদদয তযা কযায আদদ 

লদদযদেন এফিং এয জনয দকান দ্ধলত ুলনলদডষ্ট কদয দদনলন। লক কযা মাদফ 

আয লক কযা মাদফনা এই লফলদয আল্লা আভাদদয দকান আদদ দদনলন। 

ুতযািং তাদদয দক দম দকান উাদয তযা কযদত দকান যকভ ফাধা দনই 

দিা গুলরয ভাধযদভ দাক েুলযকাঘাদত দাক,ালনদত িুলফদয দাক, তাদদয 

বফন গুদরা তাদদয উয ধলদয লদদয দাক  লকিংফা তাদদয দক উাঁেু স্থান 

দথদক দপদর লদদয দাক না দকন। (আর াযর আর-জাযযায) 

আদরভদদয এই ফক্তফযগুদরা দথদক দদখা মাদচ্ছ লফল প্রদযাগ ফা ভানুল 

তযায অনযানয দ্ধলত গুদরা দম কর অলফশ্বাীযা আভাদদয াদথ মদুদ্ধ 

লরপ্ত আদে তাদদয লফরুদদ্ধ ফযফায কযা মাদফ। এয াাাল তাদদয 



     

    

ফক্তফযগুদরাদত আদযা অদনক অিলনডলত তাৎমড যদযদে মা দথদক 

একজন লফশ্বাী রাবফান দত াদয। 

ভুজালদীনদদয উলেত ভুলরভদদয াদথ মদুদ্ধ লরপ্ত দদগুদরা লফদল কদয 

মাযা দনতৃত্ব লদদচ্ছ দমভন- ইউ এ ই, লিদিন এফিং ফ্রান্স প্রবৃলতদক রক্ষ্য 

কদয লফদফাযক, লফল, আদেযাস্ত্র এফিং অনযানয কর উাদয আক্রভণ 

োরাদনা এফিং তাদদয দফডাচ্চ ক্ষ্লত কযা। আভাদদয এই ভদয আল্লাহ য 

ইফাদাত কযায এলি একলি অনযতভ দশ্রষ্ঠ উায। 


